
 

 

GYSPACK Air 400 

 

Dziękujemy bardzo za wybranie najwyższej jakości urządzenia GYSPACK Air 400 ze 

wskazaniem na wykorzystanie do maksimum jego możliwości, radzimy państwu dokładnie 

zapoznać się z niniejszą instrukcją, prosimy również pozostawić instrukcję w celu dalszego 

użytkowania. 

 

Opis produktu: 

 

Duża wydajność wewnętrznej baterii pozwala urządzeniu GYSPACK Air 400 na wykonywanie 3 

funkcji: 

•  Starter (1000A/400A) dla pojazdów wyposażonych w 12V akumulator (żelowy lub płynny 

elektrolit) 

•  18bar Kompresor (13L/min) do pompowania kół, balonów itp. 

•  12V DC Zasilacz do zasilania narzędzi, TV, lamp etc.. 

 

ŻEBY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA ORAZ ŻEBY WYDŁUŻYĆ 

ŻYWOTNOŚĆ BATERI WAŻNE JEST ŻEBY PO KAŻDYM URZYCIU NIE ZAPOMNIEĆ O 

NAŁADOWANIU BATERII  

 



FUNKCJE STARTERA 

Test wewnętrznej baterii przed użycie 

W celu wykonania testu naciśnij przycisk TEST a wynik wyświetli się w postaci: 

•  Zielonego Światła – Wewnętrzna bateria gotowa jest do użycia 

•  Pomarańczowego Światła * 

•  Czerwonego Światła * 

*) UWAGA NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA!!! POTRZEBNE JEST ŁADOWAIE!!!  

Start pojazdu 

W Celu użycia GYSPACK Air 400 jako urządzenia startowego podążaj według poszczególnych 

kroków: 

•  Odłącz Gyspack z głównego zasilania, przekręć kluczyk w stacyjce na pozycję OFF 

•  Ustaw GYSPACK Air 400 na pozycję OFF ( wyłącz GYSPACK Air 400) 

•  Podłącz czerwoną klemę do bieguna + w akumulatorze oraz klemę czarną do bieguna – w 

przypadku błędnego podłączenia uruchomi się brzęczyk! 

•  Przełącz komutator na pozycję ON (włącz urządzenie GYSPACK Air 400) 

•  Usiądź na siedzeniu kierowcy i przekręć kluczyk startowy. Jeżeli twój silnik się nie uruchomi 

odczekaj 3min. do następnej próby. (6sek max czas odpalania) 

Kiedy pojazd w dalszym ciągu nie będzie chciał się uruchomić może to być związane z innymi 

problemami a nie z uszkodzeniami akumulatora: alternator, świeca zapłonowa 

•  Odłącz czarną klemę a następnie czerwoną od akumulatora 

•  Naładuj GYSPACK Air 400 

ŁADOWANIE WEWNĘTRZNEJ BATERII ZA POMOCĄ ZINTEGROWANEJ ŁADOWARKI 

GYSPACK Air 400 posiada zintegrowaną (zawiera) automatyczną ładowarkę która ładuje 

wewnętrzną baterie do 100%. System STOP/START „doładowywuje” automatycznie w razie 

potrzeby 

Żeby naładować GYSPACK Air 400 należy: 

•  Upewnić się że GYSPACK Air 400 jest w pozycji pionowej w trakcie ładowania 

Nie zastosowanie się do powyższego punktu grozi wyciekiem oraz zniszczeniem wewnętrznej 

baterii! 



•  Podłącz ładowarka do gniazda w sieci elektrycznej (230V) a drugi koniec ładowarki podłącz 

do wejścia z przodu GYSPACK Air 400 

•  Zielona lampka oznacza że GYSPACK Air 400 jest w pełni naładowany 

Jeżeli po 24h ładowania bateria jest nadal nie naładowana (świeci się czerwona lub 

pomarańczowa lampka) przestać ładować. Wewnętrzna bateria może być uszkodzona!!! 

URZYWANIE GYSPACK AIR 400 JAKO 12V DC ZASILACZA 

•  WYŁĄCZ URZĄDZENIE GYSPACK Air 400 (OFF) 

•  Otwórz wejście na zapalniczkę 

•  Podłącz urządzenia elektryczne do wejścia w GYSPACK Air 400 używając właściwego kabla 

(kabel nie jest dołączony do zestawu) 

 

 

SZACOWANY CZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA GYSPACK Ait 400 JAKO ZASILACZ 12VDC 

NP. URZĄDZENIAN  SZACOWANE ZUŻYCIE ENERGII 

(WATTY) 

SZACOWANY CZAS 

UŻYTKOWANIA (GODZINY) 

LAMPA FLUORESCENCYJNA 4 50 

RADIO, WIATRAK 9 22 

VIDEOCAMERA, OŚWIETLENIE 15 13 

NARZ.ELEKTRYCZNE, POMPKA 

WODY 

24 8 

KOMPRESOREK, ODKURZACZ 

SAMOCHODOWY 

80 2 

 

 

18bar KOMPRESOR 

GYSPACK Air 400 zawiera 18bar kompresor który pozwala na: 

•  Pompowanie opon z oryginalnym wentylem (naciśnij dźwignię aby zablokować wąż na 

wentylu) 

•  Pompowanie balonów z cienkim zakończeniem (dołączone do zestawu) 

•  Inne plastikowe obiekty (piłka plażowa, zabawki etc..) 



 

 

Jak używać: 

•  Wyłącz główny przełącznik (pozycja OFF) 

•  Włącz guzik ON żeby uruchomić kompresor 

Kompresor może pracować przez 10min maximum prosimy odczekać 10min do następnego 

użycia. 

•  Manometr wskazujący aktualne ciśnienie powietrza 

•  Zatrzymaj kompresor kiedy osiągniesz wymagane ciśnienie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


